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„Witam w przyszłości cyfrowego obrazowania. Z ogromną
przyjemnością przedstawiam najlepsze aparaty rentgenowskie
3D oraz oprogramowanie do obrazowania Planmeca Romexis®.
Dzięki najwyższej jakości obrazom 3D można jeszcze lepiej wyjść
naprzeciw wszystkim potrzebom i oczekiwaniom pacjentów.
Jestem niezwykle dumny z naszych innowacyjnych produktów,
już od pół wieku ściśle współpracujemy ze stomatologami,
aby ustanowić nowe standardy w naszej dziedzinie. To, co nas
nieco wyróżnia, to fakt, że rozwój i wytwarzanie wszystkich
podstawowych produktów odbywa się w Finlandii - co zapewnia
wyjątkową jakość i niezrównaną dbałość o szczegóły na każdym
etapie procesu.
Tak właśnie powstała rodzina produktów 3D, która zapewnia
obrazowanie 2D i 3D w jednym urządzeniu. Każdy aparat to
prawdziwie kompleksowe urządzenie oferujące łatwy w obsłudze
system sterowania i niezrównany komfort pacjenta. Nasz
zaangażowany zespół specjalistów od badań i rozwoju dba o to,
by w ręce klientów trafiał zawsze najlepszy sprzęt. Zapraszam
do odkrywania naszych zaawansowanych produktów do
obrazowania 3D“.
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Planmeca Viso

Wirtualne pozycjonowanie FOV
w czasie rzeczywistym

Nadeszła nowa generacja

Pozycjonowanie pacjenta odbywa się bezpośrednio
z panelu sterowania urządzenia CBCT za pomocą
zintegrowanych kamer i podglądu pacjenta na
żywo. Użytkownicy mogą dowolnie dostosowywać
rozmiar i położenie FOV w sposób elastyczny za
pomocą panelu dotykowego.

Planmeca Viso™ to idealne połączenie najwyższej jakości obrazu i wysokiej użyteczności.
Posiada wszystkie cechy światowej klasy urządzenia CBCT i nie tylko. Urządzenie stanowi
imponujący krok naprzód w ewolucji obrazowania wiązki stożkowej. Spełnia potrzeby
obrazowania szczękowo-twarzowego we wszystkich środowiskach klinicznych,
od prywatnych klinik po duże szpitale.

Swobodna regulacja obszaru

Maksymalna
wielkość obszaru
Ø30 x 30 cm

Planmeca Viso™ oferuje szeroki wybór objętości,
aby zaspokoić wszystkie potrzeby kliniczne – od
pojedynczego zęba do pełnej czaszki. Wielkość
objętości można regulować płynnie. Czujnik 3D
urządzenia wykonuje obrazowanie 2D.

Zdjęcia Planmeca ProFace® z
4 zintegrowanych kamer
Planmeca Viso wprowadza nowy sposób
wykonywania zdjęć twarzy Planmeca ProFace®.
Czujnik urządzenia ma cztery wbudowane kamery
i paski świetlne LED do rejestrowania bardzo
szczegółowych zdjęć 3D. Można je łączyć ze skanami
modeli w celu wzbogacenia planów leczenia 3D.

Funkcja Planmeca PlanID™
Dzięki zintegrowanej technologii RFID, Planmeca
Viso otwiera nowe możliwości identyfikacji
pacjentów i użytkowników.

Inteligentne wsparcie pacjenta
Tylne podparcie głowy urządzenia zapewnia
stabilność bez obniżania komfortu pacjenta.

Rozmiar i lokalizacja FOV
mogą być skorygowane z
widoku podglądowego.

4

5

Rodzina aparatów
™
Planmeca Viso
Nasza rodzina urządzeń do obrazowania CBCT Planmeca Viso™ składa się obecnie z dwóch modeli
– oba zapewniają wyjątkową jakość obrazu, liczne nowatorskie funkcje i użyteczność premium.
Aparaty mają możliwość obrazowania trójwymiarowego, a także panoramicznego, zewnątrzustnego
i cefalometrycznego. Kolejna generacja obrazowania CBCT jest gotowa do pracy!

Planmeca Viso™ G5

Planmeca Viso™ G7

Pojedyncze skanowanie 20 x 10 cm, obejmujące
cały obszar szczękowy otrzymany bez potrzeby
łączenia. Rozmiar obszaru można regulować
płynnie od 3 x 3 do 20 x 17 cm.

Pojedyncze skanowanie 30 x 20 cm obejmujące
cały obszar szczękowo-twarzowy otrzymany
bez potrzeby łączenia. Rozmiar obszaru można
regulować płynnie od 3 x 3 do 30 x 30 cm.

Planmeca Viso™ G5
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Planmeca Viso™ G7
G5

G7

Maksymalny obszar z pojedynczego skanu

Ø20 x 10 cm

Ø30 x 20 cm

Maksymalny obszar z łączonych pionowych skanów

Ø20 x 17 cm

Ø30 x 30 cm

Korekcja artefaktów poruszeń Planmeca CALM™

✔

✔

Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™

✔

✔

Napięcie głowicy 120 kV

✔

✔

Tryb endodontyczny

✔

✔

Programy stomatologiczne 3D

✔

✔

Programy laryngologiczne 3D ENT

✔

✔

Zdjęcie twarzy ProFace 3D

✔

✔

Skan modeli 3D

✔

✔

4D Jaw Motion

✔

✔

Obrazowanie panoramiczne 2D

✔

✔

Cefalometryczne obrazowanie – one-shot

✔

✔
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Rodzina produktów Planmeca ProMax 3D
Prawdziwie kompleksowe aparaty spełniające wszystkie
potrzeby z zakresu obrazowania
Rodzina produktów Planmeca ProMax® 3D to zestaw wyjątkowych i w pełni kompleksowych
aparatów rentgenowskich. Oferują one trzy rodzaje obrazowania 3D, a także obrazowanie
panoramiczne, skrzydłowo-zgryzowe oraz cefalometryczne, spełniając w ten sposób wszystkie
potrzeby związane obrazowaniem szczękowo-twarzowym.

Planmeca ProMax® 3D s

Planmeca ProMax® 3D Classic
3D s

3D Classic

3D Plus

3D Mid

Korekcja artefaktów poruszeń Planmeca CALM™

✔

✔

✔

✔

Maksymalny obszar z pojedynczego skanu

Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™

✔

✔

✔

✔

Rozszerzony obszar z pojedynczego skanu

✔

✔

Maksymalny obszar z łączonych poziomych skanów
Maksymalny obszar z łączonych pionowych skanów

Napięcie głowicy 120 kV (opcja)
Tryb endodontyczny

✔

✔

✔

✔

Programy stomatologiczne 3D

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Programy laryngologiczne 3D ENT
Zdjęcie twarzy ProFace 3D

✔

✔

✔

✔

Skan modeli 3D

✔

✔

✔

✔

✔

Certyfikacja suresmile

Planmeca ProMax® 3D Mid
3D s

3D Classic

3D Plus

3D Mid

Ø5 x 8 cm lub Ø8 x 5 cm

Ø8 x 8 cm

Ø20 x 10 cm

Ø20 x 10 cm

Ø11 x 8 cm
15 x 10 x 5 cm

15 x 10 x 8 cm
Ø20 x 17 cm

✔
✔

4D Jaw Motion
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Planmeca ProMax® 3D Plus

Obrazowanie panoramiczne 2D

✔

✔

✔

✔

Obrazowanie cefalometryczne, skanowanie

✔

✔

✔

✔

Cefalometryczne obrazowanie – one-shot

✔

✔

✔

✔
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Bezkonkurencyjna kombinacja 3D –
po raz pierwszy w branży
Jesteśmy pierwszą firmą, która połączyła trzy różne rodzaje danych 3D w jednym
aparacie rentgenowskim. Aparaty 3D mają możliwość łączenia tomografii
wolumetrycznej CBCT, zdjęcia twarzy 3D i skanu modelu 3D w jeden obraz 3D, przy
użyciu tego samego, zaawansowanego oprogramowania. Ta kombinacja obrazów
3D tworzy wirtualnego pacjenta w 3D i wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom
stomatologicznym, jakie można sobie wyobrazić.

Obrazowanie 3D
Badanie tomograficzne CBCT to technologia obrazowania
RTG, która polega na wykonywaniu wielu zdjęć pacjenta
w 2D pod różnymi kątami. Na podstawie tych projekcji 2D
tworzy się obraz wolumetryczny 3D. Za pomocą naszego
zaawansowanego oprogramowania można przeglądać
takie obrazy pod każdym kątem, w tym płaszczyznę osiową,
czołową, strzałkową oraz przekroje.

Zdjęcie twarzy 3D
Planmeca ProFace® to wyjątkowy system zdjęć twarzy
3D dostępny we wszystkich oferowanych przez Planmeca
aparatach rentgenowskich 3D. Ten pionierski zintegrowany
system generuje realistyczne zdjęcie twarzy w trójwymiarze,
a także obraz tomograficzny CBCT w ramach jednej sesji
obrazowania. Można również wykonać osobne zdjęcie
twarzy 3D bez używania żadnego promieniowania.

Zobacz więcej
niż kiedykolwiek

Skanowanie modelu w 3D
Wszystkie aparaty 3D można używać do skanowania
wycisków i odlewów gipsowych – jako pierwsi w branży
wprowadziliśmy tę funkcję w naszych aparatach do CBCT.
A dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu Planmeca
Romexis® ucyfrowione modele są dostępne natychmiast i
mogą być przechowywane do późniejszego wykorzystania.
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Inteligentne rozwiązania dla
najlepszej jakości obrazu

Nigdy nie stracisz wykonanego obrazu w aparatach CBCT Planmeca
Poruszenia, artefakty z metalu i mały woksel są generalnie uznawane za wyzwania dla dobrej jakości obrazów CBCT. W aparatach
CBCT Planmeca, dzięki dostępnym opcjom polepszania obrazu, opisywane problemy znikają, a obraz za każdym razem jest
bardzo dobry. Opcje polepszania obrazu można wybrać zarówno przed wykonaniem obrazu lub po i uzyskiwać świetne wyniki.
Masz wolność wyboru!

Korekcja artefaktów poruszeń Planmeca CALM™
Inteligentne, zaawansowane technologicznie rozwiązania i algorytmy gwarantują
idealną geometrię obrazowania, doskonałe walory użytkowe oraz krystalicznie czyste
obrazy bez zakłóceń i artefaktów.

Planmeca CALM™
• Algorytm korekcji wielokrotnych poruszeń

Technologia SCARA

• Eliminuje potrzebę powtórzeń ekspozycji

Precyzyjne, płynne i sterowane komputerowo ruchy ramienia
robotycznego SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm)
pozwalają wykonać dowolny ciąg ruchów. Umożliwia to dokładne i
niezawodne pozycjonowanie obszaru i regulację średnicy obszaru
oraz zmniejszenie dawki promieniowania.

• Usuwa efekt poruszenia się pacjenta
• Znakomity do obrazowania ruchliwych
pacjentów

Bez korekcji artefaktów poruszeń

120 kV nowe napięcie głowicy
Nowe napięcie głowicy 120 kV zapewnia zoptymalizowaną jakość
obrazów podczas najbardziej wymagających badań – redukuje
artefakty i zapewnia wyższy kontrast obrazów.

Z algorytmem usuwania poruszeń
Planmeca CALM™

Redukcja artefaktów z metali Planmeca ARA™

Zoptymalizowane tryby obrazowania na różne potrzeby

Planmeca ARA™

• Tryb niskiej dawki uzyskuje obraz przy minimalnej dawce promieniowania. Idealnie nadaje się do badań
ortodontycznych i pediatrycznych oraz badań zatok. Wielkość woksela 400 μm lub 600 μm

• Obrazy bez artefaktów dzięki
wiarygodnemu algorytmowi

• Tryb normalny to najlepszy wybór w przypadku standardowych potrzeb obrazowania Wielkość woksela 200 μm
• Tryb HD został zaprojektowany z myślą o małych obiektach, np. kości ucha. Wielkość woksela 150 μm
• Protokół zamki ortodontyczne zapewnia optymalne parametry ekspozycji dla pacjentów noszących zamki
ortodontyczne. Wielkość woksela 150 μm
• Tryb wysokiej rozdzielczości oferuje bardziej szczegółowy obraz zależnie od potrzeb. Wielkość woksela 100 μm

Certified by OraMetrix

• Usuwa cienie oraz smugi tworzone przez
metalowe odbudowy i wypełnienia
kanałów
• Sprawdzony i przetestowany – wynik
szczegółowych badań naukowych

• Tryb endodontyczny zapewnia najlepszą rozdzielczość przy najmniejszych rozmiarach. Wielkość woksela 75 μm

Bez usuwania artefaktów

Z usunięciem artefaktów poprzez
zastosowanie algorytmu Planmeca ARA™

Usuwanie szumów Planmeca AINO™
Planmeca AINO™
• Obrazy bez szumów i bez straty
wartościowych detali
• Umożliwia niższe wartości ekspozycji
przez redukcję szumów
• Poprawia jakość obrazu przy używaniu
małych wokseli (tj. w trybie Endo)
• Domyślnie aktywnie w trybie
obrazowania Planmeca Ultra Low Dose™
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Bez filtru

Z filtrem zakłóceń Planmeca AINO™
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Prekursorskie obrazowanie 3D z niską dawka promieniowania
Aparaty 3D oferują unikalny protokół obrazowania Planmeca Ultra Low Dose™,
który umożliwia obrazowanie CBCT z niższą dawką promieniowania niż
standardowe obrazowanie panoramiczne 2D.
Więcej informacji, mniej
promieniowania

Idealny dla wielu przypadków
klinicznych

Protokół Planmeca Ultra Low Dose™ może być
używany ze wszystkimi rozmiarami wokseli i we
wszystkich trybach obrazowania, od normalnego
trybu po endodontyczny. Użycie trybu Planmeca
Ultra Low Dose redukuje dawkę przyjmowaną przez
pacjenta średnio o 77% bez redukcji jakości obrazu*.

Protokół Planmeca Ultra Low Dose okazał się
idealnym rozwiązaniem w wielu przypadkach
klinicznych.

Unikalny i pionierski protokół obrazowania opiera
się na inteligentnych algorytmach 3D opracowanych
przez Planmeca. Nasz system obrazowania 3D
zawsze umożliwia operatorowi wybrać optymalną
równowagę pomiędzy jakością obrazu i dawką, w
opaciu o zasadę ALARA.

• Ortodoncja:
- Definiowanie ilości kości wokół korzenia
- Lokalizowanie zatrzymanych i uderzonych
zębów i przed leczeniem ortodontycznym
- Definiowanie ortodontycznych
punktów orientacyjnych do analizy
cefalometrycznej

Obra
z
z mn owanie 3
ie
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niż o jszą daw
ką
braz
o
w
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a
rami nie
czne
Planmeca ProMax® 3D Mid
• FOV Ø20 x 17 cm / Wielkość woksela 600 μm
• Dawka czynna 14,7 μSv

• Pooperacyjne obrazy w chirurgii
szczękowo-twarzowej
• Badania kanałów powietrznych

* Study of Orthodontic Diagnostic FOVs Using Low Dose CBCT protocol
(Ludlow, John Barrett and Koivisto, Juha).

• Badania zatok

planmeca.com/ULD-poster

• Planowanie implantów

Protokół Planmeca Ultra Low Dose™
całkowicie zmienił obrazowanie 3D
W MESANTIS® 3D Dental-RADIOLOGICUM
wykonujemy około 7500 obrazów CBCT rocznie w
ośmiu miejscach w Niemczech. Naszym głównym
problemem w obrazowaniu rentgenowskim
jest możliwie największe zmniejszenie dawki
promieniowania do wielkości racjonalnej (zasada
ALARA). Tradycyjne obrazowanie rentgenowskie 2D
w przychodni ortodontycznej najczęściej posiada
skuteczność dawki w zakresie od 26-35 uSv (ICRP
2007). Konwencjonalne zdjęcia CBCT głowy z
nowoczesnego sprzętu CBCT pokazują skuteczność
dawki w zakresie od 49-90 uSv.

Prof. Dr. Axel Bumann
DDS, PhD, ortodonta,
chirurg oraz radiolog
szczękowo-twarzowy,
MESANTIS® 3D
DENTAL-RADIOLOGICUM
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Najnowszy protokół obrazowania z określonym
algorytmem nazywany jest Planmeca Ultra Low
Dose™, który pozwala dostosować parametry
obrazowania indywidualnie, w zależności od
potrzeb klinicznych każdego przypadku. Wartości
mA mogą być regulowane i obniżane dla każdego
pacjenta, zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi
wytycznymi naukowymi. Dlatego możliwe jest
dalsze skuteczne zmniejszanie dawki stosując

protokół Planmeca Ultra Low Dose. W zależności od
pola widzenia obecne aparaty CBCT z algorytmem
Planmeca Ultra Low Dose mają efektywna dawkę w
zakresie od 4 do 22 μSv lub od 10 do 36 μSv.

Planmeca ProMax® 3D Classic
• FOV Ø4 x 5 cm / Wielkość woksela 150 μm
• Dawka czynna 14,4 μSv

Nasi pacjenci i współpracujący koledzy są
zadowoleni, gdy słyszą że skuteczna dawka
promieniowania dla pewnych wskazań jest niższa
niż w tradycyjnym obrazowaniu rentgenowskim
2D. Od ubiegłego roku udało nam się wymienić
posiadany sprzęt CBCT na nowy, w którym dostępny
jest protokół obrazowania z małą dawką Planmeca
Ultra Low Dose.
W MESANTIS® 3D DENTAL-RADIOLOGICUM w
Niemczech, protokół Planmeca Ultra Low Dose jest
używany zarówno z małymi, jak i z dużymi polami
obrazowania. Korzystanie z nowego produktu
zapewnia pacjentom diagnostykę 3D bez narażania
się na wyższe dawki promieniowania.
Dr Axel Bumann

Planmeca ProMax® 3D Mid

Planmeca ProMax® 3D Mid

• FOV Ø8,5 x 5 cm / Wielkość woksela 400 μm

• FOV Ø20 x 17 cm / Wielkość woksela 600 μm

• Dawka czynna 4,0 μSv

• Dawka czynna 29,2 μSV

Dr Bumann potwierdza, że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia lub innej
korzyści w zamian za ten wywiad.
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Łatwość obsługi
Nasz aparat 3D słynie z niezwykle łatwej obsługi i wyjątkowego komfortu dla pacjenta.
Kiedy pacjent jest zrelaksowany, dużo prościej jest wykonać zdjęcie lepszej jakości.

Łatwe obrazowanie dzięki gotowym protokołom
• Protokoły obrazowania zaprojektowane do konkretnych zadań
diagnostycznych, obszarów i rozmiarów celu
• Odpowiednia wielkość obrazu, rozdzielczość i wartości
ekspozycji
• Automatyczna selekcja i regulacja pozycji celu
• Zmniejszone wielkości obrazu w przypadku dzieci w celu
uniknięcia zbędnego napromieniowania

Otwarte pozycjonowanie pacjenta
• Szybkie i proste pozycjonowanie dzięki architekturze open-face
• Pełna ocena pacjenta

Przyjazny dla użytkownika panel
sterowania Planmeca ProTouch™
• Wyraźny i intuicyjny graficzny interfejs
użytkownika usprawnia pracę
• Domyślne ustawienia obszarów i wartości
ekspozycji dla różnych typów zdjęć, oszczędza
czas i pozwala skupić się na pacjencie
• Panel sterowania może być także obsługiwany
zdalnie z komputera roboczego

• Brak odczuć klaustrofobicznych u pacjenta
• Precyzyjna regulacja za pomocą pozycjonujących wiązek
laserowych i joysticka
• Weryfikacja prawidłowości pozycjonowania obrazem
podglądowym (scout)
• Ułatwione ustawienie wózka inwalidzkiego dzięki dostępowi
z boku

Obrazy podglądowe (scout) w celu ułatwienia
pozycjonowania
Obrazy podglądowe i widoki 2D pomagają w pozycjonowaniu i
mogą zostać wykorzystane do postawienia wstępnej diagnozy.
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Ruchy żuchwy w czasie
rzeczywistym – w 3D

Kluczowe funkcje:
• Zintegrowane śledzeniem szczęki w CBCT
• Śledzenie, wizualizacja i zapisywanie ruchów szczęki w 3D
• Wizualizacja ruchów w czasie rzeczywistym dzięki oprogramowaniu Planmeca Romexis
• Zapisywanie ruchów na potrzeby późniejszej analizy
• Mierzenie i wizualizacja tras ruchu wyznaczonych punktów na czołówych, strzałkowych i
osiowych wykresach ruchów oraz w 3D

Planmeca 4D™ Jaw Motion to jedyne rozwiązanie wykorzystujące zintegrowaną
tomografię (CBCT) umożliwiające śledzenie, wizualizację i analizę ruchów szczęk w
3D. Oferuje ono niezrównane możliwości wizualizacji ruchów żuchwy w 3D i w czasie
rzeczywistym – umożliwiając wykorzystanie czwartego wymiaru w diagnostyce.

• Pozycjonowanie cyfrowych modeli uzębienia z obrazem CBCT poprawiające wizualizację
• Eksport informacji o ruchach i pomiarach do programów innych producentów na potrzeby analizy

Najważniejsze komponenty Planmeca 4D™ Jaw Motion
Planmeca 4D™ Jaw Motion dodaje nowy wymiar do danych 3D, pozwalając na wizualizację
ruchów szczęk pacjenta. Na początku obraz CBCT (np. obraz Planmeca Ultra Low Dose™)
zostaje pozyskany w aparacie 3D wraz z informacją z założonych pacjentowi specjalnych
urządzeń śledzących. Następnie zintegrowane kamery Planmeca ProFace® zostają
wykorzystane do śledzenia ruchów dolnej szczęki w stosunku do szczęki górnej.
Wszystkie ruchy są wizualizowane, analizowane i gromadzone w czasie rzeczywistym
przy pomocy oprogramowania obrazującego Planmeca Romexis®.
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Obrazowanie 2D i 3D za
pomocą jednego czujnika

Większa wartość diagnostyczna przy panoramicznym
obrazowaniu skrzydłowo-zgryzowym

Nasz zaawansowany system obrazowania wykorzystuje jeden czujnik do obrazowania 2D i 3D,
co pozwala cieszyć się bezproblemowym przepływem pracy. Unikalna funkcja autofokus
umożliwia praktycznie bezbłędne pozycjonowanie pacjenta i zmniejsza potrzebę ponownych prób.
Wynikiem tego są, za każdym razem, zdjęcia wysokiej jakości i łatwe do uzyskania

Program skrzydłowo-zgryzowy, osoba dorosła

Program skrzydłowo-zgryzowy, 5-letnie dziecko

• Idealne dla wszystkich pacjentów – nie jest wymagane pozycjonowanie czujnika
• Powoduje otwarcie przestrzeni międzyzębowych, dzięki czemu ma większą
wartość diagnostyczną
• Obszar diagnostyczny jest większy niż przy trybie wewnątrzustnym
• Większa ilość danych klinicznych: od kłów do zęba mądrości
• Lepsza efektywność – zajmuje mniej czasu i kosztuje mniej wysiłku niż
konwencjonalne obrazowanie wewnątrzustne.
• Lepszy komfort pacjenta – brak odruchów wymiotnych

Programy 2D
Standard:
Podstawowe
programy
panoramiczne

Standardowy program panoramiczny
Program TMJ boczny (otwarte i zamknięte)

2D SmartPan™ – Unikatowe
obrazowanie panoramiczne

Program TMJ PA (otwarte i zamknięte)
Program zatok PA

Standard

Tryb dziecko (pediatryczny) dostępny dla
każdego programu w celu obniżenia dawki

Opcja

Segmentacja pozioma i pionowa

Opcja

Program skrzydłowo-zgryzowy

Opcja:
Zaawansowane
programy
panoramiczne

Program panoramiczny optymalizowany w
obszarze stycznych zębów

Nasz zaawansowany system obrazowania SmartPan™ używa
czujnika 3D również do obrazowania panoramicznego 2D.
SmartPan™ tworzy 9 różnych równoległych warstw panoramicznych
z przesunięciem o około 2 mm i jedną warstwę autofokus.

Program panoramiczny optymalizowany
ortogonalnie
Program TMJ boczny-PA
Program TMJ boczny wielokątowy
Program TMJ PA wielokątowy
Program zatoki liniowy PA
Program zatoki boczny
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Wysokiej jakości cefalometria dla ortodoncji
Oferujemy wyjątkowej jakości sprzęt i zaawansowane
oprogramowanie spełniające wszystkie potrzeby z zakresu ortodoncji.

Obrazowanie cefalometryczne
z aparatem 3D
• Funkcjonalny i łatwy w użyciu uchwyt
do pozycjonowania głowy dokładnie
ustawia pacjenta do wszystkich projekcji
cefalometrycznych.
• Wykonane z włókna węglowego pozycjonery
uszu i nosa są niezmiernie trwałe, higieniczne i
w pełni niewidoczne dla promieniowania.
• Aparat dopasowuje się automatycznie do
wybranej ekspozycji cefalometrycznej i
wybiera odpowiedni kolimator.
• Obrotowa głowica rtg w aparacie 3D eliminuje
konieczność zdejmowania czujnika 3D
• Opcja dedykowanej kolimacji do
obrazowania dzieci

Dwie opcje urządzenia:
Cefalostat Planmeca ProCeph™ typu one-shot
• Efektywny cefalostat typu one-shot
• Krótki czas ekspozycji i niskie dawki promieniowania, bez
artefaktów wynikających z poruszenia się pacjenta
• Maksymalny rozmiar obrazu po powiększeniu 30 x 25 cm
• Dostępne dla wszystkich aparatów rentgenowskich
Planmeca 3D

Cefalostat skanujący Planmeca ProMax®

Możliwe jest
również wykonywanie
pomiarów i analiz
cefalometrycznych
w 3D.
Patrz strona 39.

Dwie opcje analiz cefalometrycznych:
Moduł analizy cefalometrycznej w programie
Planmeca Romexis®
Wykorzystaj szeroki zakres narzędzi ortodontycznych
i ortognatycznych w module Planmeca Romexis®
Cephalometric Analysis.

• Cyfrowe skany głowy pacjenta w cefalostacie są
wykonywane poziomo przy wykorzystaniu wąskiej wiązki
rentgenowskiej o niskiej dawce.

• Automatyczna identyfikacja punktów orientacyjnych

• Maksymalny rozmiar obrazu po powiększeniu 30 x 27 cm

• Dostosowanie analiz, norm i raportów do indywidualnych potrzeb

• Narzędzia do tworzenia analiz cefalometrycznych, porównań
i planów zabiegów chirurgicznych (VTO) w kilka chwil

Usługi online automatycznych analiz
Otrzymywanie analiz cefalometrycznych niezależnie
od czasu i miejsca dzięki automatycznej analizie
cefalometrycznej Planmeca Romexis®.
• Automatyczne kreślenie online analiz w kilka sekund
• Dostępnych do pobrania ponad 50 analiz natychmiast po
ich wykreśleniu
• Bezpośredni link z modułu Planmeca Romexis 2D do
zamawiania analiz

• Funkcja eksportu i importu z formatu Microsoft Excel
• Kompatybilność z systemem operacyjnym Windows
22
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Profesjonaliści z dumą prezentują
urządzenia Planmeca CBCT
Który będzie odpowiedni dla Ciebie?
Planmeca Viso™ G5
Łączy w sobie innowacyjne pozycjonowanie pacjenta, fantastyczną użyteczność i wyjątkową
jakość obrazu - z dowolnie regulowanymi rozmiarami obszarów od 3 x 3 do 20 x 17 cm.

Planmeca Viso™ G7
Najnowocześniejszy aparat CBCT, który spełnia wszystkie potrzeby i wymagania obrazowania
zewnątrzustnego - oferuje dowolnie regulowane rozmiary obszarów od 3 x 3 do 30 x 30 cm.

Planmeca ProMax® 3D s
Planmeca ProMax® 3D s to aparat 3D idealny do obrazowania niewielkich obszarów lub
drobnych detali. Doskonale nadaje się do przypadków związanych z implantami, leczeniem
kanałowym czy zębami mądrości.

Planmeca ProMax® 3D Classic
Czujnik do obrazowania Planmeca ProMax® 3D Classic sprawdzi się na całym obszarze
uzębienia i daje wyraźny obraz szczęki i żuchwy.

Planmeca ProMax® 3D Plus
Najnowszy produkt w tej rodzinie to Planmeca ProMax® 3D Plus, oferujący szeroką gamę
różnych wielkości obrazu i spełniający wszelkie potrzeby obrazowania.

Planmeca ProMax® 3D Mid
Dzięki szerokiemu spektrum wyboru wielkości obrazu Planmeca ProMax® 3D Mid świetnie
radzi sobie z różnymi zadaniami diagnostycznymi bez naruszania zasad najlepszych praktyk.

Osoby, z którymi przeprowadzono poniższe wywiady, nie otrzymały
za to żadnego wynagrodzenia finansowego bądź innych korzyści.
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Wszechstronne i elastyczne obrazowanie z Planmeca Viso™

Planmeca Viso

Dr Alvaro Ordonez, DDS
South Miami Family Dental z Miami
Floryda, USA
„Nasza praktyka to zaawansowane TMD / Centrum Leczenia Bólu Twarzy.
Świadczymy również kompleksowe usługi stomatologiczne obejmujące
stomatologię zachowawczą, implantologię oraz endodoncję. Potrzebowaliśmy
więc wszechstronnego urządzenia o dużych i małych rozmiarach obrazowania.
Po dokładnym sprawdzeniu rynku, zdecydowaliśmy się na zakup nowego
Planmeca Viso™ G7. Oferował wymaganą przez nas elastyczność, a także
zaawansowane obrazowanie, kluczowe dla naszych wyjątkowych potrzeb. Dwie z
nich to technologia Planmeca ProFace® i technologia Planmeca 4D™ Jaw Motion ”.

Doskonała jakość obrazu i niskie dawki dla pacjentów,
które naprawdę mają znaczenie
Dr Antero Salo
Qmedical
Helsinki, Finlandia
„Od lat bierzemy udział w badaniach klinicznych obrazowania prowadzonych
przez Planmeca. Ta współpraca ma bardzo pozytywny klimat. Planmeca szczyci
się swoją wiedzą na temat produktów, aż miło na to patrzeć.
Jako jedni z pierwszych wypróbowaliśmy nową technologię. W rzeczywistości
byłem pierwszym użytkownikiem Planmeca Viso™ na całym świecie.
Mamy teraz obie wersje aparatu CBCT.
Najlepszą cechą Planmeca Viso jest doskonała jakość obrazu i niska dawka
dla pacjenta, którą zapewnia to urządzenie. Są to rzeczy, które naprawdę
mają znaczenie. Używamy protokołu Planmeca Ultra Low Dose™, a dzięki
ogromnemu przeskokowi dokonanemu w technologii obrazowania, ryzyko
związane z ekspozycją na promieniowanie znacznie się zmniejszyło, zwłaszcza
w porównaniu z sytuacją, gdy po raz pierwszy rozpoczęliśmy obrazowanie
CBCT około 15 lat temu. W dzisiejszych czasach często możemy podjąć decyzję
dotyczącą obrazowania na podstawie wskazań, a nie ilości promieniowania ”.
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Korekcja artefaktów poruszeń Planmeca CALM™

✔

Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™

✔

Napięcie głowicy 120 kV

✔

Tryb endodontyczny

✔

Programy stomatologiczne 3D

✔

Programy laryngologiczne 3D ENT

✔

Zdjęcie twarzy ProFace 3D

✔

Skan modeli 3D

✔

4D Jaw Motion

✔

Obrazowanie panoramiczne 2D

✔

Cefalometryczne obrazowanie – one-shot

✔

Wielkości obszarów
G5: Ø3 x 3 – Ø20 x 17 cm
G7: Ø3 x 3 – Ø30 x 30 cm

Nos

Zatoki

Górne drogi
oddechowe

Ucho środkowe

Kość skroniowa

Kręgi
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Planmeca ProMax 3D s

Długotrwała współpraca z firmą Planmeca
Ari Mäkelä
Stomatolog
Centrum Dentystyczne Janne
Järvenpää, Finlandia
„Kupiliśmy aparat Planmeca ProMax®
3D s do naszej kliniki stomatologicznej
cztery lata temu. Wcześniej korzystaliśmy
już z pięciu unitów stomatologicznych
Planmeca, więc było całkiem naturalne,
że to właśnie do tej firmy zgłosimy się po
aparaty RTG. Poza tym kilku radiologów
poleciło nam aparaty 3D Planmeca ze
względu na ich wysoką jakość.
Używamy aparatu przy zabiegach
implantologicznych, zabiegach na zębach
mądrości i w przypadkach leczenia
kanałowego, w tym leczenia infekcji
zębów z kilkoma korzeniami. Ja osobiście

najczęściej używam modułu planowania
Planmeca Romexis® 3D Implant Planning.
Jest bardzo praktyczny i pozwala na
wirtualne wszczepianie implantów w
oprogramowaniu.
Aparat jest łatwy w obsłudze i używa
go cały nasz personel, choć zdjęcia
3D wykonują głównie dentyści.
Pozycjonowanie przebiega płynnie, a
obrazy są wysokiej jakości. Dodatkowo
wygląd aparatu jest stylowy i
wyrafinowany.
Zdecydowanie mógłbym polecić ten
aparat innym. Zaczęliśmy niedawno
używać nowego czujnika i jestem bardzo
zadowolony z jakości obrazu. Radiolodzy,
z którymi się konsultujemy, też zachwalali
ten aparat“.

Chiński szpital wybrał aparat Planmeca ProMax® 3D s
Sun Zhizong
Dyrektor
Szpital stomatologiczny miasta
Donggang
Liaoning, Chiny
„Zakupiłem aparat Planmeca ProMax®
3D s we wrześniu 2010 roku. Na moją
decyzję wpłynęła dobra reputacja firmy
Planmeca oraz stosunek ceny do jakości.
Ważne jest dla mnie to, że urządzenie
codziennie funkcjonuje na najwyższym
poziomie, a serwis posprzedażowy
reaguje szybko.
Korzystam z systemu Planmeca 3D w
różnych sytuacjach: w diagnozowaniu
związanym z chirurgią jamy ustnej
Korekcja artefaktów poruszeń Planmeca CALM™

✔

Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™

✔

Tryb endodontyczny

✔

Programy stomatologiczne 3D

✔

Zdjęcie twarzy ProFace 3D

✔

Skan modeli 3D

✔

Obrazowanie panoramiczne 2D

✔

Obrazowanie cefalometryczne, skanowanie

✔

Cefalometryczne obrazowanie – one-shot

✔

i twarzoczaszki, przy zabiegach
implantologicznych, chorobach miazgi
zębowej i w ortodoncji. Obrazy są bardzo
wyraźne, co ułatwia diagnozę przy
użyciu doskonałego oprogramowania
Planmeca Romexis®.
Przy zabiegach implantologicznych
Planmeca ProMax 3D s pomaga mi na
etapie przygotowań. Dane, jakie uzyskuję
z obrazu, na temat struktury i grubości
kości sprawiają, że operacja jest łatwa i
bezpieczna.
Planmeca ProMax 3D s to wartość dodana
w mojej pracy, ponieważ pozwala mi na
wykonywanie wielu różnych zadań szybko
i efektywnie“.

Wielkości obszarów
Ø8 x 5 cm
Ø5 x 8 cm
Ø5 x 5 cm
2x Ø8 x 5 cm
2x Ø5 x 8 cm
2x Ø5 x 5 cm
3x Ø8 x 5 cm
3x Ø5 x 8 cm
3x Ø5 x 5 cm
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Planmeca ProMax 3D Classic
Fińska klinika dentystyczna wybiera
Planmeca ProMax® 3D Classic
Pekka Nissinen

Kim Lemberg,

Stomatolog ogólny
Klinika dentystyczna West Vantaa
Finlandia

Radiolog,
Klinika dentystyczna West Vantaa
Finlandia

„Zdecydowaliśmy się na zakup Planmeca
ProMax® 3D Classic 8x8 do naszej kliniki,
ponieważ chcieliśmy samodzielnie
uzyskiwać obrazy CBCT i zapewnić naszym
pacjentom rentgen 3D na miejscu. W
takich przypadkach zawsze jest ryzyko,
że proces leczenia niebezpiecznie się
wydłuży wskutek powolnego działania
pacjenta. Teraz mamy własnego radiologa
i wszystko idzie bardzo sprawnie.
Pracują z nami również dwaj chirurdzy,
ponieważ wykonujemy sporo zabiegów
implantologicznych i leczymy trudne
przypadki endodontyczne“.

Liczba zabiegów
implantologicznych wystrzeliła
w górę
„Po nabyciu przez nas aparatu Planmeca
ProMax 3D Classic pokaźnie wzrosła
liczba zabiegów implantologicznych
w naszej klinice. Pacjenci zawsze są
zaskoczeni, gdy wykonujemy zdjęcia 3D
od razu. Dzięki dokładnej tomografii 3D

Korekcja artefaktów poruszeń Planmeca CALM™

✔

Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™

✔

Tryb endodontyczny

✔

Programy stomatologiczne 3D

✔

Zdjęcie twarzy ProFace 3D

✔

Skan modeli 3D

✔

Certyfikacja suresmile

✔

Obrazowanie panoramiczne 2D

✔

Obrazowanie cefalometryczne, skanowanie

✔

Cefalometryczne obrazowanie – one-shot

✔

Wielkości obszarów
Ø8 x 8 cm

Optymalna jakość obrazu dla
każdej dziedziny stomatologii

aparat jest również przystosowany do
skomplikowanych przypadków leczenia
kanałowego. Doskonale sprawdza się też w
przypadku zębów mądrości, które wyrosły
pod takim kątem, że jest to uciążliwe dla
pacjenta.
Jakość obrazów uzyskiwanych za
pomocą Planmeca ProMax 3D Classic jest
doskonała. Myślę, że można bez wahania
określić ten aparat 3D jako najlepszy
w Finlandii. Tę opinię podzielają nasi
chirurdzy i wielu radiologów.

„Używam aparatu Planmeca ProMax 3D
Classic od momentu wprowadzenia go
na rynek w 2007 roku i korzystam z niego
we wszystkich zadaniach związanych z
obrazowaniem. Jakość obrazu okazała
się niezawodna w każdej dziedzinie
stomatologii, nawet w najbardziej
wymagających przypadkach. Aparat jest
przyjazny dla użytkownika, a cały proces
obrazowania można przeprowadzić w
prosty sposób.
Planmeca Romexis jest moim zdaniem
najlepszym dostępnym na rynku
oprogramowaniem do obrazowania 3D“.

Oprogramowanie Planmeca Romexis® to
świetne narzędzie. Jest logiczne, łatwe w
obsłudze i doskonale funkcjonuje: to po
prostu bardzo dobry program“.

Powiększony rozmiar obrazownaia zwiększa średnicę
z Ø8 x 8 cm do Ø11 x 8 cm. Otrzymuje większy obszar
diagnostyczny bez zwiększania dawki pacjenta.

Ø8 x 5 cm
Ø5 x 8 cm
Ø5 x 5 cm
Ø11 x 8 cm (powiększony obszar
Ø11 x 5 cm (powiększony obszar)
2x Ø8 x 8 cm
3x Ø8 x 8 cm

Ø8 cm
Ø11 cm
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Planmeca ProMax 3D Plus
Niemiecka praktyka chirurgii szczękowej jest pod
wrażeniem jakości obrazu z Planmeca ProMax® 3D Plus
Dr Dirk Ladig
Praktyka Chirurgii Szczękowej
Hoyerswerda, Niemcy
”Używam urządzenia Planmeca ProMax® 3D Plus w moim
gabinecie od 2013 roku. Wcześniej miałem dobre doświadczenia
z aparatami rentgenowskimi Planmeca. Mój aparat panoramiczny
pracował równo przez 19 lat, a obsługa serwisowa była znakomita.
Następnie kupiłem tomograf komputerowy i zintegrowałem
oba urządzenia. Decydującym impulsem do zakupu aparatu
Planmeca ProMax 3D Plus była jakość zdjęć rentgenowskich,
które pokazali mi moi koledzy na nowych monitorach. Wyższa
rozdzielczość zdjęć była bardzo imponująca! Dokonałem również
zmiany w układzie mojej praktyki. Zamiast dwóch pomieszczeń
rentgenowskich, chciałem mieć jedno. Planmeca ProMax 3D Plus
łączy w sobie dwa urządzenia w jednym: rentgen 2D i CBCT. W
efekcie, trzeba znacznie mniej miejsca.

Więcej informacji na pojedynczym obrazie
Używam urządzenia dla różnych rodzajów planowania leczenia;
głównie przypadki implantów, ale również przypadki chirurgii
zębów mądrości wysokiego ryzyka. Moim zdaniem, kluczową
zaletą Planmeca ProMax 3D Plus to możliwość wyświetlania
całej żuchwy – gałęzi żuchwy i stawu żuchwy – na jednym
obrazie. Używam również obrazowania w celu zlokalizowania
położenia ciała obcego, zmian okołowierzchołkowych i stanów
zapalnych w obszarze szczęki. CBCT zapewnia znacznie lepsze
możliwości diagnostyczne do badań przesiewowych dla ognisk
zakaźnych u pacjentów z niejasnymi objawami lub niektórych
chorób ogólnoustrojowych. Na pytania dotyczące przypadków
ortodontycznych np. zębów zatrzymanych lub przesuniętych
mogę sam znaleźć odpowiedź.
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Korekcja artefaktów poruszeń Planmeca CALM™

✔

Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™

✔

Napięcie głowicy 120 kV (opcja)

✔

Tryb endodontyczny

✔

Programy stomatologiczne 3D

✔

Programy laryngologiczne 3D ENT

✔

Zdjęcie twarzy ProFace 3D

✔

Skan modeli 3D

✔

Obrazowanie panoramiczne 2D

✔

Obrazowanie cefalometryczne, skanowanie

✔

Cefalometryczne obrazowanie – one-shot

✔

Niska dawka promieniowania z wybieraną
wielkością objętości obrazu
Tym co bardzo lubię w aparacie jest możliwość wyboru wielkości
obszaru w zależności od wymaganego obrazu. Promieniowanie
jest utrzymywane na możliwie najniższym poziomie. Używam
skanowania przy niskiej dawce w szczególności w diagnostyce
ortodontycznej. Światła pozycjonujące są szczególnie przydatne
przy ustawieniu osi objętości obrazu.
Obsługa i regulacje urządzenia są łatwe. Przejście ze starego
aparatu filmowego na nowy, cyfrowy przebiegło bez problemu.
Pozycja stojąca w aparacie ułatwia pozycjonowanie w porównaniu
z moim poprzednim, klasycznym tomografem (pacjent leżący).
Nowe urządzenie jest chwalone przez pacjentów, ponieważ nie
mają odczuć klaustrofobicznych ”.

Wielkości obszarów
Ø20 x 10 cm
Ø20 x 6 cm
Ø16 x 10 cm
Ø16 x 6 cm
Ø10 x 10 cm
Ø10 x 6 cm
Ø8 x 8 cm
Ø8 x 5 cm

Nos

Zatoki

Górne drogi
oddechowe

Ucho środkowe

Kość skroniowa

Kręgi

Ø4 x 8 cm
Ø4 x 5 cm
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Planmeca ProMax 3D Mid
Włoska klinika A&P wybiera Planmeca ProMax® 3D Mid
po przeprowadzeniu dokładnej analizy rynku
Dr Carlo Pizzo i
Dr Gioia Amico
Klinika A&P
Cittadella, Włochy
„W naszej nowej klinice od sześciu miesięcy korzystamy z aparatu
Planmeca ProMax® 3D Mid i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Wybraliśmy to urządzenie po szczegółowej analizie produktów
dostępnych na rynku. Potrzebowaliśmy aparatu, który zapewni
szeroki wybór w zakresie obszarów obrazowania oraz możliwość
wykonywania zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych.
Zależało nam też na oprogramowaniu, które będzie kompatybilne
z systemem operacyjnym Mac OS, ponieważ cała nasza
infrastruktura IT opiera się na komputerach Apple. Jedynym
produktem, który spełniał wszystkie te wymagania, był aparat
Planmeca ProMax 3D Mid”.

Do każdego zastosowania klinicznego
„Świetnie sprawdza się przy zdjęciach panoramicznych,
planowaniu zabiegu, skanach 3D, usuwaniu zębów mądrości
i zabiegach implantologicznych. Dzięki oprogramowaniu
Planmeca Romexis® możemy dokonać wirtualnego zabiegu
implantologicznego, wybierając dokładnie modele tych
implantów, których będziemy używać, ze zintegrowanej biblioteki
implantów 3D. Ta funkcja działa niesamowicie“.

Magia 3D z najnowszą technologią
„Urządzenie i oprogramowanie współpracują bardzo płynnie,
szybko i niezawodnie, a poza tym są łatwe w obsłudze.
Obrazowanie 3D to dla nas wspaniałe narzędzie, dzięki któremu
możemy dokonać wizualizacji morfologii kości pacjenta, a samym
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Korekcja artefaktów poruszeń Planmeca CALM™

✔

Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™

✔

Napięcie głowicy 120 kV (opcja)

✔

Tryb endodontyczny

✔

Programy stomatologiczne 3D

✔

Programy laryngologiczne 3D ENT

✔

Zdjęcie twarzy ProFace 3D

✔

Skan modeli 3D

✔

Certyfikacja suresmile

✔

4D Jaw Motion

✔

Obrazowanie panoramiczne 2D

✔

Obrazowanie cefalometryczne, skanowanie

✔

Cefalometryczne obrazowanie – one-shot

✔

pacjentom łatwiej jest zrozumieć własny stan zdrowia i leczenie,
które im proponujemy. Dlatego Planmeca Romexis może być
bardzo efektywnym narzędziem komunikacyjnym. Z tego powodu
zdecydowaliśmy się również na opcję Planmeca ProFace®. Poprzez
nałożenie skanu 3D twarzy pacjenta na obraz CBCT możemy
zaprezentować pacjentom łatwy do odczytania obraz, na którym
w dodatku mogą sami siebie rozpoznać. Dla niektórych jest to
prawdziwa magia!“

Wielkości obszarów
Ø20 x 17 cm

Ø20 x 14 cm

Ø20 x 10 cm

Ø20 x 8 cm

Ø20 x 6 cm

Ø16 x 16 cm

Ø16 x 14 cm

Ø16 x 10 cm

Ø16 x 9 cm

Ø16 x 8 cm

Ø16 x 6 cm

Ø10 x 14 cm

Ø10 x 10 cm

Ø10 x 8 cm

Ø10 x 6 cm

Ø8 x 8 cm

Ø8 x 5 cm

Ø4 x 8 cm

Nos

Zatoki

Górne drogi
oddechowe

Ucho środkowe

Kość skroniowa

Kręgi

Ø4 x 5 cm
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Planmeca Romexis – program spełniający
wszystkie potrzeby

Oferujemy rewolucyjny program all-in-one dla każdej kliniki, niezależnie od jej
wielkości. Lider na rynku światowym, program Planmeca Romexis® jest wspólną
platformą wszystkich naszych produktów, łącząc różnorodne urządzenia znajdujące
się w klinice dentystycznej od CAD/CAM po aparaty rentgenowskie i unity.
Program wspiera najszerszy zakres funkcjonalności w obrazowaniach 2D i 3D.

Planmeca

Romexis
Kompatybilne z
Mac* i Windows

all-in-one software

*Część funkcji jest obsługiwane tylko w systemach operacyjnych Windows.
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Najbardziej zaawansowane
oprogramowanie 3D

Tampere University Hospital, Medical Imaging Center, Finland

Nasze pionierskie oprogramowanie Planmeca Romexis® oferuje specjalistyczne narzędzia dla
implantologów, endodontów, periodontologów, protetyków, ortodontów, chirurgów szczękowotwarzowych i radiologów. Można również przeglądać obrazy w dowolnym miejscu dzięki aplikacji
mobilnej oraz cieszyć się niezrównaną kompatybilnością z innymi systemami.

Nakładanie porównawcze CBCT

Wizualizacja dróg oddechowych

Nowość w Planmeca Romexis 3D, moduł umożliwia nakładanie
na siebie dwóch obrazów CBCT. Jest to wartościowe narzędzie
do porównań przed i po zabiegu, które można używać np.
do chirurgii ortognatycznej, analizy po przeprowadzonych
zabiegach. Moduł ponadto daje możliwość porównywania
obrazów tomograficznych CBCT i rezonansu magnetycznego
MRI, warstwa po warstwie – dostarczając wszechstronnych
obrazów anatomii pacjenta.

Wizualizacja i pomiar górnych dróg oddechowych i
wielkości zatok przed i po zabiegu w celu uproszczenia
diagnozy i planowania leczenia. Nasze zaawansowane
narzędzia oprogramowania pozwalają na dokładne
pomiary w przestrzeni 3D. Pomiary można łatwo sprawdzić
wykorzystując zapisane widoki.

Segmentacja zęba

Chirurgia ortognatyczna

Planmeca Romexis posiada nowe, intuicyjne i efektywne
narzędzie do segmentacji zęba i jego korzeni z obrazu
CBCT. Proces z podpowiedziami umożliwia szybką
segmentację całego uzębienia pacjenta. Modele powierzchni
segmentowanych zębów mogą być wizualizowane, mierzone i
wykorzystywane np. w Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio
do zabiegów ortodontycznych.

Dzięki modułowi Romexis® CMF Surgery, chirurdzy mogą
wirtualnie zaplanować operację ortognatyczną oraz
zaprojektować szyny końcowe i pośrednie. Oprogramowanie
zawiera gotowe wirtualne szablony do cięcia dla
jednoczęściowego Le Fort I, dwuczęściowego Le Fort I i
trzyczęściowego Le Fort I dla szczęki oraz BSSO Hunsuck,
BSSO Obwegeser, odwróconego L, pionowego ramusa oraz
genioplastyki dla żuchwy.

Narzędzie do modelowania zdjęcia twarzy 3D

Cefalometria 3D

Narzędzie do modelowania umożliwia dowolną modyfikację
powierzchni w Planmeca ProFace®, aby np. przeprowadzić
symulację efektów zabiegu chirurgicznego.

Moduł Romexis® 3D Cephalometry umożliwia wykonywanie
pomiarów i analiz cefalometrycznych w 3D. Umieszczanie
anatomicznych punktów orientacyjnych odbywa się intuicyjnie
zarówno na widokach 3D jak i 2D. Moduł zawiera dwa typy analiz:
Analiza TFA Perrotti oraz Analiza chirurgii ortognatycznej.

Doskonałe narzędzia do wysokiej jakości obrazowania
Dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi przeglądania obrazów, poprawy jakości, pomiarów, rysunków i adnotacji
oprogramowanie Planmeca Romexis® znacznie zwiększa wartość diagnostyczną radiogramów. Dostępne są
również wszechstronne funkcje drukowania oraz eksportu i importu obrazów. Oprogramowanie składa się z
różnych modułów, z których każdy dopasowany jest do innych potrzeb.

Wygodna diagnoza 3D
Widok w Planmeca Romexis 3D daje natychmiastowy podgląd anatomii i jest doskonałym narzędziem do
edukacji pacjenta. Obrazy można oglądać pod różnymi kątami lub przekonwertować je na obrazy panoramiczne
lub przekroje poprzeczne. Narzędzia do pomiarów i adnotacji (np. śledzenie kanału nerwowego) pomagają w
zaplanowaniu bezpiecznego i precyzyjnego zabiegu.

Najlepsza kompatybilność z innymi systemami
Planmeca Romexis oferuje doskonałą kompatybilność z innymi systemami i pozwala swobodnie korzystać z
produktów pochodzących od innych producentów. Obsługa TWAIN i zgodność z normą DICOM zapewniają,
że oprogramowanie może być używane razem z większością systemów.
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Kompletna implantacja
Moduł Planmeca Romexis® 3D Implant Planning zapewnia wszystkie potrzebne
narzędzia do cyfrowej implantologii – od planowania po zabieg chirurgiczny
z szablonem. Biblioteka implantów w programie zawiera modele implantów i
łączników, a także zestaw tulei do szablonów chirurgicznych. Po stworzeniu planu
implantacji, w tym samym programie Planmeca Romexis® można wytworzyć
szablon implantów w prosty sposób.

Przebieg pracy przy planowaniu zabiegu implantacji

Zaznacz nerwy na obrazie
CBCT nałóż skan modelu
3D na obraz CBCT za
pomocą oprogramowania
Planmeca Romexis®

Wykorzystaj bibliotekę
koron Planmeca Romexis®
lub importuj korony dla
konkretnego pacjenta
z systemu CAD do
oprogramowania

Wybierz preferowany
implant (łącznik) oraz
tuleję z szerokiej biblioteki
Planmeca Romexis® i
znajdź jego optymalne
ułożenie z dowolnej
perspektywy

Platforma programu Planmeca Romexis® zapewnia perfekcyjne środowisko pracy
przy planowaniu implantacji. Nakładając koronę i model dentystyczny na dane CBCT,
użytkownik może stworzyć kompletny, wirtualny układ idealnego ustawienia implantu
– zarówno z perspektywy protetyki, jak i chirurgii.

Modele
implantów
ponad 100
producentów

40

Stale powiększająca się lista implantów zawartych w bazie
biblioteki implantów Romexis na stronie planmeca.com/
Romexisimplantlibrary

Projektuj szablony
chirurgiczne do implantacji
używając Planmeca
Romexis® – program
stworzy otwarty plik STL
Twojego projektu

Drukuj szablony
chirurgiczne drukarką
Planmeca Creo™ C5 lub
inną drukarką 3D
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Udostępniaj obrazy oraz
uwagi on-line
Planmeca Romexis® Cloud to bezpieczna usługa przesyłania obrazu dla użytkowników Planmeca Romexis®
oraz ich partnerów, umożliwiająca udostępnianie obrazu i danych pacjenta dowolnemu specjaliście,
laboratorium dentystycznemu lub pacjentowi. Możesz bezpiecznie udostępniać zdjęcia i wiedzę wszystkim
partnerom, którzy używają Planmeca Romexis, bezpłatnej przeglądarki Planmeca Romexis® Viewer,
bezpłatnej aplikacji Planmeca Romexis® LabApp lub aplikacji na tablety Planmeca mRomexis™.

Romexis® Cloud –
wszechstronne możliwości
komunikacji
• Aplikacje zewnętrzne, płyty DVD oraz niezabezpieczone
przesyłanie plików to już historia – obrazy można
przesyłać bezpośrednio z Planmeca Romexis®
• Udostępniaj zdjęcia oraz dane swoim partnerom
stomatologicznym i pacjentom
• Oprogramowanie Romexis oraz subskrypcje Planmeca
Romexis® Cloud są wymagane do wysyłania nowych
przypadków - odbiorcy potrzebują jedynie konta e-mail

OBRAZOWANIE

Większa elastyczność dzięki aplikacji na tablety
Planmeca mRomexis
Skorzystaj z naszej szybkiej, łatwej i wygodnej aplikacji do
obrazowania mobilnego Planmeca mRomexis™, aby przeglądać
wszystkie obrazy w bazie danych Planmeca Romexis w sieci
lokalnej lub miej obrazy przy sobie na tablecie. Możesz użyć
aplikacji także do robienia zdjęć aparatem tabletu.
Pobierz aplikację Planmeca mRomexis na iOS lub Android ze
sklepu App Store lub Google Play.

Przeglądaj obrazy za pomocą bezpłatnej
aplikacji Romexis® Viewer
Właściciel sprzętu
Planmeca

Praktyka ogólna,
specjalista, radiolog

• Oprogramowanie Romexis

• Bezpłatna aplikacja Romexis
Viewer lub Romexis

• Subskrypcja Romexis Cloud

Planmeca Romexis® Viewer to bezpłatna aplikacja, którą można
eksportować oraz wysyłać razem z obrazami z Romexis.
• W pełni funkcjonalna przeglądarka obrazów 2D oraz 3D
• Nie jest wymagana instalacja
• Obsługa systemów Mac oraz Windows

PRACE CAD/CAM

Komunikacja laboratorium stomatologicznego
z bezpłatną aplikacją Romexis® LabApp

Przesyłanie wszelkiego rodzaju informacji
• Obrazy: 2D, 3D, STL
• Skierowania oraz interpretacje
• Plany leczenia
Elastyczne opcje wysyłania umożliwiają łatwą
komunikację ze wszystkimi

Praktyka ogólna

• Z Romexis do Romexis

• Subskrypcja Romexis Cloud

• Z Romexis do Romexis LabApp
• Z Romexis na e-mail
- Opcjonalnie dołącz bezpłatną
przeglądarkę Romexis Viewer, aby każdy
mógł łatwo przeglądać obrazy
• Z Romexis do Planmeca mRomexis

Odwiedź stronę online.planmeca.com, zapisz się
i zacznij wysyłać obrazy już teraz.
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Zapewnij swojej klinice wyższy poziom
efektywności dzięki informacjom uzyskanym
w czasie rzeczywistym o użytkowaniu sprzętu i
wszelkich zaistniałych na nim zdarzeniach. Nasze
narzędzia cyfrowe oferują użytkownikom szereg
korzyści w zakresie zapewniania jakości i usług,
a także umożliwiają zdalne monitorowanie kliniki
z dowolnego miejsca.
Urządzenia firmy Planmeca mogą zostać podłączone do
sieci w celu uzyskiwania cennych informacji na temat ich
użytkowania
• Szczegółowy dziennik operacji rentgenowskich z
informacjami o dawkach i rodzajach czujnika

• Dla specjalistów i pacjentów
Odwiedź planmeca.com/pl/Viewer, aby pobrać aplikację
Planmeca Romexis Viewer.

Kluczowe funkcje

Dostęp do
danych z
aparatów rtg

• Oprogramowanie Romexis

Laboratorium
stomatologiczne
• Bezpłatna aplikacja
Romexis LabApp

Planmeca Romexis® LabApp to bezpłatna aplikacja przeznaczona
dla laboratoriów stomatologicznych, umożliwiająca łatwą
komunikację z klinikami. Została zaprojektowana specjalnie do
odbierania skanów wewnątrzustnych, ale może być używana do
wszystkich typów obrazów. Wykorzystuje Romexis Cloud jako
usługę zapewniającą bezpieczny transfer danych pacjentów.
• Odbieranie plików STL, skanów PLY, obrazów DICOM, zdjęć
oraz plików PDF od użytkowników Planmeca Romexis

• Spełnia wymagania prawne dzięki automatycznemu
rejestrowaniu wartości ekspozycji obrazu: kV i mA
• Ułatwione i ulepszone planowanie pracy - liczba ekspozycji i
dostęp do funkcji aparatu i oprogramowania
• Poprawienie planowania działań – czas spędzony przez
pacjenta w fotelu widoczny dzięki cyfrowym unitom
stomatologicznym wyposażonym w zintegrowane czujniki
obecności pacjenta
• Możliwość używania szczegółowych dzienników zdarzeń w
celu poprawienia – kontroli zapobiegania infekcjom i zasad
ochrony przed promieniowaniem jonizującym
• Wydłużenie czasu efektywnej eksploatacji sprzętu dzięki
szybkiemu i dokładnemu rozwiązywaniu problemów

• Natychmiastowe przeglądanie plików STL oraz PLY do
sprawdzenia
• Eksportowanie wszystkich danych przypadku do zewnętrznego
systemu dentystycznego CAD/CAM
• Przesyłanie wiadomości między laboratorium, a kliniką za
pomocą wbudowanego komunikatora
Odwiedź stronę online.planmeca.com, aby pobrać aplikację
Planmeca Romexis LabApp.
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Wyróżnij się kolorem
Maksymalne wielkości obszaru

Dodaj coś od siebie do wspaniałego wyglądu aparatu Planmeca ProMax® 3D – wybierz kolor. Dajemy Ci szeroki
wybór: poszukaj wśród naszych idealnie dobranych odcieni, a na pewno znajdziesz swój wymarzony kolor.

Maksymalny obszar z pojedynczego skanu

ProMax 3D s

ProMax 3D Classic ProMax 3D Plus ProMax 3D Mid Viso G5

Viso G7

Ø5 x 8 cm lub Ø8 x 5 cm

Ø8 x 8 cm

Rozszerzony obszar z pojedynczego skanu

Ø20 x 10 cm

Ø20 x 10 cm

Ø20 x 10 cm

Ø30 x 20 cm

Ø20 x 17 cm

Ø20 x 17 cm

Ø30 x 30 cm

Ø11 x 8 cm

Maksymalny obszar z łączonych poziomych skanów 15 x 10 x 5 cm lub 9 x 6 x 8 cm 15 x 10 x 8 cm
Maksymalny obszar z łączonych pionowych skanów

Programy stomatologiczne
Wielkość obrazu (tryb dziecko) [cm]
Ząb

Zęby

Pink

Sky

Sun

Lime

ProMax 3D s

ProMax 3D Classic

ProMax 3D Plus

ProMax 3D Mid

Viso G5

Viso G7

Ø5 x 5 (Ø4,2 x 4,2)

Ø5 x 5 (Ø4,2 x 4,2)

Ø4 x 5 (Ø3,4 x 4,2)

Ø4 x 5 (Ø3,4 x 4,2)

Ø3 x 3 – Ø6 x 6

Ø3 x 3 – Ø6 x 6

Ø5 x 8 (Ø4,2 x 6,8)

Ø5 x 8 (Ø4,2 x 6,8)

Ø4 x 8 (Ø3,4 x 6,8)

Ø4 x 8 (Ø3,4 x 6,8)

Ø8 x 5 (Ø6,8 x 4,2)

Ø8 x 5 (Ø6,8 x 4,2)

Ø8 x 5 (Ø6,8 x 4,2)

Ø8 x 5 (Ø6,8 x 4,2)

Ø7 x 3 – Ø9 x 9

Ø7 x 3 – Ø12 x 10

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø10 x 6 (Ø8,5 x 5,0)

Ø10 x 6 (Ø8,5 x 5)

Ø10 x 10 (Ø8,5 x 8,5)

Ø10 x 10 (Ø8,5 x 8,5)

Ø16 x 6 (Ø16 x 6)

Ø16 x 6 (Ø16 x 6)

Ø10 x 3 – Ø20 x 10

Ø13 x 3 – Ø17 x 17

Ø16 x 10 (Ø16 x 10)

Ø16 x 10 (Ø16 x 10)

Ø20 x 6 (Ø20 x 6)

Ø20 x 6 (Ø20 x 6)

Ø20 x 10 (Ø20 x 10)

Ø20 x 10 (Ø20 x 10)
Ø14 x 13 – Ø20 x 17

Ø14 x 12 – Ø30 x 20

Steel
• powiększony
obszar

Specyfikacja techniczna
Dane techniczne
Napięcie anodowe

Ø11 x 5
Ø11 x 8

• podwójne
skanowanie

2x Ø5 x 5 (Ø4,2 x 4,2)
2x Ø5 x 8 (Ø4,2 x 6,8)
2x Ø8 x 5 (Ø6,8 x 4,2)

2x Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

• potrójne
skanowanie

3x Ø5 x 5 (Ø4,2 x 4,2)
3x Ø5 x 8 (Ø4,2 x 6,8)
3x Ø8 x 5 (Ø6,8 x 4,2)

3x Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Szczęka
ProMax 3D s

ProMax 3D Classic

ProMax 3D Plus

ProMax 3D Mid

Viso G5 lub Viso G7

60–90 kV

60–90 kV

60–90 kV

60–90 kV

60–120 kV

60–120 kV

60–120 kV

Twarz

Ø16 x 16

Natężenie prądu anodowego w trybie 3D

1–14 mA

1–14 mA

1–14 mA

1–14 mA

1–16 mA

Ø16 x 9

Ogniskowa

0,5 mm,
nieruchoma anoda

0,5 mm,
nieruchoma anoda

0,5 mm,
nieruchoma anoda

0,5 mm,
nieruchoma anoda

0,5 mm,
nieruchoma anoda

Ø20 x 10

Detektor obrazu

Płaski panel

Płaski panel

Płaski panel

Płaski panel

Płaski panel

Przechwytywanie obrazu

Jeden obrót o 200
stopni

Jeden obrót o 200
stopni

Obrót o 200 / 360
stopni

Obrót o 200 / 360
stopni

Obrót o 200 / 360
stopni

Czas skanowania

7,5–27 s

9–37 s

9–33 s

9–33 s

1–36 s

Czas rekonstrukcji

2–25 s

2–25 s

2–30 s

2–55 s

2–55 s

Ø20 x 17 (Ø20 x 17)
Czaszka

Ø20 x 22 – Ø30 x 30

Programy ENT (Ucho, Nos, Gardło)
Wielkość obrazu (tryb dziecko) [cm]
ProMax 3D Plus

Porównanie

ProMax 3D Mid

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø7 x 5 – Ø9 x 9

Ø7 x 5 – Ø12 x 10

Zatoki

Ø10 x 10 (Ø10 x 10)

Ø10 x 8 (Ø10 x 8)

Ø10 x 11 – Ø20 x 15

Ø10 x 10 – Ø17 x 20

Tak

Ø16 x 10 (Ø16 x 10)

Ø10 x 10 (Ø10 x 10)

Tak

Ø20 x 10 (Ø20 x 10)

Ø10 x 14 (Ø10 x 14)

Ø3 x 3 – Ø6 x 6

Ø3 x 3 – Ø6 x 6

ProMax 3D Classic

ProMax 3D Plus

ProMax 3D Mid

Viso G5 lub Viso G7

Korekcja artefaktów poruszeń Planmeca CALM™

Tak

Tak

Tak

Tak

Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™

Tak

Tak

Tak

Tak

Napięcie głowicy

90 kV

90 kV

90 kV/120 kV

90 kV/120 kV

120 kV

Tryb endodontyczny

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Programy stomatologiczne 3D

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Ø20 x 8 (Ø20 x 8)

Programy laryngologiczne 3D ENT

-

-

Tak

Tak

Tak

Ø20 x 10 (Ø20 x 10)

Zdjęcie twarzy ProFace 3D

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Viso G7

Nos
ProMax 3D s

Skan modeli 3D

Viso G5

Tak

Ø16 x 8 (Ø16 x 8)
Ø16 x 10 (Ø16 x 10)
Ø16 x 14 (Ø16 x 14)

Ø20 x 14 (Ø20 x 14)
Ucho środkowe

Ø4 x 5 (Ø3,4 x 4,2)

Ø4 x 5 (Ø3,4 x 4,2)

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Certyfikacja suresmile

-

Tak

-

Tak

-

4D Jaw Motion

-

-

-

Tak

Tak

Kość skroniowa

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø7 x 5 – Ø9 x 9

Ø7 x 5 – Ø12 x 10

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø9 x 8 – Ø11 x 10

Ø8 x 8 – Ø10 x 14

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø8 x 8 (Ø6,8 x 6,8)

Ø9 x 8 – Ø11 x 10

Ø8 x 8 – Ø10 x 14

Obrazowanie panoramiczne 2D

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Kręgi

Obrazowanie cefalometryczne, skanowanie

Tak

Tak

Tak

Tak

-

Górne drogi
oddechowe

Cefalometryczne obrazowanie – one-shot

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wielkość woksela
Planmeca ProMax 3D: 75 μm*, 100 μm, 150 μm, 200 μm, 400 μm, 600 μm
Planmeca Viso:

75 μm*, 150 μm, 300 μm, 450 μm, 600 μm

*Wymagana licencja obrazowanie endodontyczne

44

45

Ciężar

Specyfikacja techniczna

Oprogramowanie do obrazowania
Planmeca Romexis®

• ProMax 3D s lub 3D Classic: 113 kg
z cefalostatem: 128 kg

Zalecane wymagania przestrzenne

Obsługiwane moduły 2D

• ProMax 3D Plus lub 3D Mid: 131 kg
z cefalostatem: 146 kg

• ProMax 3D s lub 3D Classic

Panoramiczne

• Viso G5 lub Viso G7: 165 kg
z cefalostatem: 180 kg

• ProMax 3D Plus lub 3D Mid

Wewnątrzustne

Cefalometryczne
Tomografia liniowa 2D

• Viso G5 lub Viso G7

Zdjęcia

Przykładowa instalacja
Dostarczane w zestawie

Stosy obrazów (przekroje CBCT i przekroje
panoramiczne)

Aparat Planmeca
ProMax 3D z serwerem
rekonstrukcyjnym 3D

Obsługiwane moduły 3D

3D CBCT
Zdjęcie 3D
Skan powierzchniowy 3D

Obsługiwane źródła zdjęć

Aparat wewnątrzustny
Aparat cyfrowy lub skaner (import lub TWAIN)

Systemy operacyjne

Wysokość
156–234 cm

132–210 cm
132–210 cm
134–206 cm

Windows 8.1 Pro (64 bit) / Windows 10 Pro (64 bit)
Od Windows Server 2012 do Windows Server 2019

173–239 cm

macOS Mojave (10.14)* / macOS Catalina (10.15)*

160–234 cm

Szczegółowe informacje podane są w
wymaganiach systemowych dla Planmeca Romexis
www.planmeca.pl

W przypadku
pomieszczeń z niskim
sufitem maksymalna
wysokość aparatu może
zostać wyregulowana.

Minimalne ustawienie

*Moduł analizy cefalometrycznej, moduł 3D Ortho Studio
i Planmeca PlanCAD Easy są wspierane przez system
operacyjny Windows

Stacja robocza klienta i
serwer bazy danych
Formaty obrazów

• Planmeca Romexis 3D
Explorer

JPEG lub TIFF (2D)
DICOM (2D i 3D)
STL, OBJ, PLY (modele powierzchni 3D)

• Serwer bazy danych
Ethernet

• Baza danych Planmeca
Romexis Image Database
Stacja robocza klienta
i serwer bazy danych
mogą być na osobnych
komputerach.

DICOM, TIFF, JPEG, PNG, BMP, STL, PLY (import/eksport)

Rozmiar obrazu

Zdjęcie rentgenowskie 2D: 1–9 MB
Zdjęcie rentgenowskie 3D: zazwyczaj 50 MB–1 GB

Opcje instalacji
DICOM 3.0

Klient–serwer
DICOM Import and Export
DICOM DIR Media Storage

Interfejsy

TWAIN Client
PMBridge (dane pacjenta i obrazy)
VDDS (dane pacjenta i obrazy)
InfoCarrier (dane pacjenta)

Szerokość
Integracja
oprogramowania innych
producentów

125 cm
212 cm z cefalostatem
135 cm
222 cm z cefalostatem

Dolphin Imaging
NobelClinician
Simplant

Dodatkowe wyposażenie

155 cm
216 cm z cefalostatem
122 cm
122 cm
115 cm

Dodatkowa stacja
robocza do diagnostyki z
różnymi konfiguracjami
oprogramowania

Straumann coDiagnostiX

Narzędzia Planmeca
Romexis:

360imaging service

Cybermed N-Liten
3D Diagnostics service

• Przeglądarka 3D
35 cm
35 cm
54 cm

90 cm
100 cm
101 cm

• Moduł 3D Cross Sections
(przekroje)

Zapoznaj się ze wszystkimi nowościami
Planmeca

• Moduł 3D TMJ
• Moduł 3D
Implant Planning
(planowanie zabiegu
implantologicznego)
• Moduł DICOM

75 cm
76 cm
72 cm

Drukark

a

www.facebook.com/PlanmecaOy

Głębokość
127 cm
145 cm
154 cm

www.instagram.com/planmeca_official

www.planmeca.com/newsroom
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Planmeca

Romexis
all-in-one software

Planmeca Oy projektuje i produkuje pełen asortyment sprzętu stomatologicznego, w tym urządzenia do
obrazowania 3D i 2D, CAD/CAM, unity dentystyczne i oprogramowanie. Planmeca Oy, spółka dominująca fińskiej Planmeca Group,
jest silnie zaangażowana w polepszenie opieki zdrowotnej poprzez wprowadzanie innowacji. Jest największą prywatną firmą w branży.

Zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych!

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.pl

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca CALM,
Planmeca Cariosity, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo,
Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear,
Planmeca PlanDesk, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID,
Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI,
Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch,
SmartPan, SmartTouch, Trendy i Ultra Relax są zarejestrowanymi bądź niezarejestrowanymi znakami towarowymi Planmeca w różnych krajach.

10034174/0721/pl

Obrazy mogą zawierać elementy opcjonalne niedołączane przy standardowej dostawie. Dostępne konfiguracje i funkcje mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
Niektóre z powyższych produktów mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i regionach. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

